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Lapszél

7300-an csatlakoztak 
a gólyákhoz
Döntöttek a felsőoktatási pótfel-
vételi ponthatárokról csütörtö-
kön: a több mint 9500 pótfelvéte-
liző közül mintegy 7300-an kezd-
hetik meg tanulmányaikat szep-
temberben – jelentette be tegnap 
az Educatio Kft. és az Oktatási 
Hivatal. A pótfelvételi eljárásban 
alapképzésekre mintegy 5100, fel-
sőoktatási szakképzésre körülbe-
lül 1550, mesterképzésre valami-
vel több mint 650 diák nyert fel-
vételt. (MTI)

Keresik Sipos Pál 
esetleges áldozatait
Felhívást tett közzé csütörtökön 
a Magyar Televízió Nonprofi t Zrt. 
és a Médiaszolgáltatás-támoga-
tó és Vagyonkezelő Alap által lét-
rehozott etikai bizottság: azok je-
lentkezését várják, akik érdemi 
információkkal tudják segíteni 
a Sipos Pálhoz köthető esetleges 
fi a talkorúak elleni szexuális zak-
latások feltárását az  MTV-n be-
lül. Olyan emberek beszámolóját 
várják, akik ki voltak téve az egy-
kor a köztévénél dolgozó tanár, te-
levíziós szerkesztő zaklatásának. 
(MTI)

Rohamcsónakokkal
a Holt-Tiszán

Vízi gyakorlatot tartott tegnap a 
Magyar Honvédség 25/88-as szá-
mú könnyű vegyes zászlóalja az 
Alcsi Holt-Tiszán. A katonák egye-
bek mellett rohamcsónakos beve-
tést, valamint helikopteres mentő-
akciót imitáltak.

Szeptember végén
startolhat a Futár
Szeptember végén veheti át a Fu-
tár forgalomirányítási és utastájé-
koztatási rendszert a fejlesztőktől 
a Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK), miután az utolsó hibaja-
vításokat is elvégezték – közölte a 
BKK csütörtökön. Jelezték, hogy 
a rendszer tesztüzemében tapasz-
talt hibák javítása még tart. A nyár 
elején a BKK többször tapasztalta, 
hogy a közterületi kijelzők a GPS-
alapú, valós idejű járatinformáció 
helyett az előre betáplált menet-
rendet jelenítették meg, ezt a hi-
bát általában a járművek és a köz-
pont közötti kommunikációs hiba 
vagy a jármű fedélzeti egységének 
hibája okozta. (MTI)

Semmelweis-díjat
kapott Czeizel Endre
Semmelweis-díjat vett át Czeizel 
Endre orvos, genetikus Balog Zol-
tántól, az emberi erőforrások mi-
niszterétől és Zombor Gábortól, az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma egészségügyi államtitkárától 
csütörtökön Budapesten. A díját-
adón a miniszter felidézte, hogy 
Czeizel egy könyvében azt írta: „Az 
embereket boldoggá leginkább a 
szerelem, kiegyensúlyozottá a jó 
magánéletük, megelégedetté pe-
dig a gyermekeik tehetik.” Hozzá-
tette: valóban a gyermek a legna-
gyobb ajándék, és a professzor fá-
radhatatlanul küzdött azért, hogy 
ebben az ajándékban minél több 
család részesülhessen. (MTI)

N. Kósa Judit

A kormány kész arra, hogy a Mazsi-
hisz kérésének megfelelően a Rum-
bach Sebestyén utcai zsinagógából 
állami támogatással egy olyan intéz-
ményt hozzon létre, ahol az együtt-
élést mutatnák be – erről számol-
tunk be a napokban; ezzel összefüg-
gésben pedig arról, hogy az Orbán-
kormány oldani szeretné a feszült vi-
szonyt a zsidó szervezetekkel, ezért 
a Zsidó Közösségi Kerekasztal szep-
temberi ülésén több ügyben is gesz-
tusokat tenne a Mazsihisznak. 

Hét év telt el azóta, hogy a zsi-
dó hitközségek megbízásából a Kő-
nig és Wagner építésziroda elkészí-
tette a Rumbach Sebestyén utcai 
 zsinagóga rekonstrukciójának ter-
veit. Az épületet akkor szakrális és 
kulturális térként kívánták helyre-
állítani, az egykori iskola és rabbila-
kások helyén pedig egy Kárpát-me-
dencei Zsidó Néprajzi Múzeumot 
akartak kialakítani. Ahogy a koráb-
bi  elképzelések, ez a terv is a pénz-
hiányon bukott meg. Mára felte-
hetően az építési engedély is lejárt, 
így ha valóban része lesz a zsinagó-
ga megújítása a holokauszt-emlékév 
újraírt programjának, sok munkafá-
zist ismét el kell végezni. A helyze-
tet bonyolítja, hogy időközben meg-
szűnt az engedélyeztetéskor még lé-

tező és a terveket elbíráló örökségvé-
delmi hivatal.

Igaz, mindez puszta találgatás, hi-
szen a zsinagóga tervezett funkciójá-
ról egyelőre csak annyit tudni: a hit-
községek a Sorsok Háza-elképzelés 
ellenpontjaként (lényegében a Jó-
zsefvárosi pályaudvarra tervezett in-
tézmény helyett) zsidók és nem zsi-
dók magyarországi együttélését be-
mutató emlékközpontot javasoltak 

ide. Az azonban tény, hogy bármi ke-
rül is a templomépületbe, a felújítás 
egy kisebb stadionnyi nagyságrendű, 
milliárdos összegbe fog kerülni. Ál-
lami fi nanszírozás (ahogy ez a Szent 
István-bazilika és a Mátyás-temp-
lom esetében is történt) vagy EU-
forrás (mint a debreceni Nagytemp-
lomnál) nélkül a munkát lehetetlen 
elvégezni.

Ha sor kerülne a helyreállítás-
ra, azzal a Magyarországon páratlan 
műemlék – Otto Wagner 1872-ben át-
adott fi atalkori műve – bő fél évszá-
zados kálváriája érne véget. 1959-ben 
zárt be a templom, amelyet 1988-ban 
a hitközség (már beomlott tetővel) el-
adott az Alba Regia Állami Építőipa-
ri Vállalatnak. A cég koncerttermet, 
majd tőzsdét akart létesíteni a kü-
lönleges térben, és el is végezte a mű-
emléki helyreállítás tetemes részét, 
ám a befejezésre már nem volt ere-
je: 1994-ben az állam vásárolta meg 
az épü letet.

Az ezredfordulón, amikor az el-
ső Orbán-kormány helyet keresett 
a tervbe vett holokauszt-emlékköz-
pontnak, számos civil értelmiségi azt 
szorgalmazta, hogy „a Rombach”-ba 
kerüljön az intézmény. Végül mégis 
a Páva utcai helyszín mellett döntöt-
tek, nem utolsósorban azért, mert az 
Állami Vagyonügynökség bevételt re-
mélt a Belvároshoz közeli épület ér-
tékesítéséből. (2000-ben 655 millió 

forint volt a kikiáltási ára egy árveré-
sen.) Az értékesítés azonban nem si-
került, ehelyett 2003-ban ingatlan-
csere keretében a templom vissza-
került a Budapesti Zsidó Hitközség 
tulajdonába. Sajátos módon akkor, 
amikor a Mazsihiszen kívül műkö-
dő Egységes Magyarországi Izraelita 
Hitközség is bejelentette: az egykori 
birtokos, a status quo ante közösség 
utódaként igényt tart a zsinagógára, 
és saját forrásaiból kész felújítani.

Tervből ezt követően sem volt hi-
ány. 2005-ben a svájci Carl Lutz Ala-
pítvány egy az embermentőnek szen-
telt Carl Lutz-emlékközpontot kí-
vánt létrehozni az épületben, mégpe-
dig a svájci kormány partnerségi tá-
mogatását felhasználva. Néhány hó-
nappal később a budapesti hitköz ség 
azonban már arról számolt be, hogy 
saját kebelében dönt a felújítás utá-
ni funkcióról, amely „hitéleti, kultu-
rális és hagyományőrző” lesz. Ennek 
a folyamatnak a végén születtek meg 
2007-re a Kőnig és Wagner iroda ter-
vei, amelyeknek megvalósítására a 
közösség akkor a norvég alap támo-
gatását remélte elnyerni. 

Az épület körül azonban mindösz-
sze annyi történt, hogy az utóbbi hét 
évben olykor – egy-egy koncert, kiál-
lítás erejéig – megnyitja a kapuit. Így 
a nagyközönség is láthatja, hogy álla-
pota az utolsó negyedszázadban nem 
sokat változott.

Úgy látszott, nyugvópontra került az 
ügy, de mégsem: az állam nem tett le 
arról, hogy elvegye Iványi Gábor egy-
házától a felsődobszai iskolát. A Kle-
belsberg Intézményfenntartó Köz-
pontnak írt levelében Iványi megis-
mételte, hogy súlyosan törvénysértő-
nek tartja a próbálkozást.

Czene Gábor

Az Iványi Gábor vezette Magyaror-
szági Evangéliumi Testvérközösség 
(MET) 2011-ben kötött megállapodást 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Fel-
sődobsza és három közeli település ön-
kormányzatával. A MET vállalta, hogy 
óvodától az érettségiig, illetve a szak-
képzések befejezéséig folyamatosan 
biztosítja a közoktatást a felsődobszai 
intézményben.

Luterán András, Felsődobsza fi -
deszes polgármestere ez év elején – 
Iványi szerint valótlan indokkal, az 
„együttműködés hiányára” hivatkoz-
va – felmondta a közoktatási megálla-
podást. A jogsértőnek tartott intézke-
dés miatt a MET pert indított. Néhány 
hete jött a hír, hogy a felsődobszai ön-
kormányzat a Klikkel karöltve birtok-
ba kívánja venni az iskolát.

A kísérlet meghiúsult. Elmaradt a 
hatalmi birtokbavétel – számolt be la-
punk a történtekről. Iványi Gábor a 
helyszínen szervezett családi napon 
olvasta fel a megyei kormányhivatal 
nagy tapssal fogadott döntését: műkö-
dési engedélyt kaptak a következő tan-
évre is.

Ennek ellenére a Klik időközben 
úgynevezett megállapodásterveze-
tet küldött a MET-nek a felsődobszai 
iskola átadásáról, kérve a testvérkö-
zösséget, hogy augusztus 28-ig aláír-
va küldje vissza a dokumentumot. Az 
előzmények alapján könnyű kitalál-
ni: a MET erre nem hajlandó. Válasz-
levelében Iványi Gábor – nem először 
és valószínűleg nem utoljára – hang-
súlyozta, hogy a törvények értelmé-
ben a közoktatási megállapodás fel-

mondására sem a felsődobszai önkor-
mányzat, sem a Klik nem jogosult. Az 
iskolát nem vehetik el, a MET-nek pe-
dig nincs szándékában átadni a fenn-
tartói jogokat.

Iványi Gábor elmondása szerint 
a felsődobszai intézménybe mint-
egy 170, óvodásokkal együtt 270 gye-
rek jár: túlnyomó többségük rendkí-
vül szegény, jórészt roma családból va-
ló. Az iskola – az étkeztetéstől kezdve a 
ruhaosztásig – szociális feladatokat is 
ellát, felzárkóztató képzéseket tart fel-
nőttek számára.

„Nem akarok állandó üldözési má-
niában élni” – indokolja Iványi Gá-
bor, miért nem szeretne találgatások-
ba bocsátkozni azzal kapcsolatban, 
hogy mi állhat az iskola elleni táma-

dások hátterében. De… A MET elle-
hetetlenítésére irányuló kormányzati 
törekvések ismeretében könnyen le-
het, hogy nem pusztán a polgármes-
ter egyéni akciójáról van szó. Iványi 
közlése szerint a Klik egyik főosz-
tályvezetőjétől már megkapták, hogy 
amennyiben nem adják át önként a 
felsődobszai iskolát, az állam az ösz-
szes többi MET-es iskola elvételét is 
fontolóra veheti. (A MET több mint 
húsz óvodában és iskolában 3500 
gyerekről gondoskodik.)

Kérdésünkre, hogy a hercehurca 
miatt veszélybe kerülhet-e a tanévkez-
dés, Iványi Gábor kijelentette: állandó 
veszélyben van minden, nemcsak az 
oktatás, hanem az egész ország. Egé-
szen biztosat tehát nem lehet monda-

ni, a jelek szerint azonban a felsődob-
szai iskolában szeptember elején az 
eddig megszokott rend szerint elkez-
dődik az oktatás.

Kissé megkésve, de Felsődobszá-
ra csütörtökön rendőri felvezetéssel 
megérkeztek a tankönyvek is. Ezt szó 
szerint kell érteni: egy szikszói rend-
őrtiszt biztosította a szállítmányt. „Én 
ilyet még nem láttam” – jegyezte meg 
Iványi Gábor.

Szerettük volna megszólaltatni Lu-
terán András polgármestert is, aki a 
telefonban röviden ennyit mondott: 
„külföldön vagyok, hétfőn leszek elér-
hető”. Egyébiránt azon a napon tart-
ják a tanévnyitót, ahova Iványi Gábor 
elmondása szerint a polgármestert is 
meghívták.
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„A Rombach” Hét évvel ezelőtt egyszer már érvényes építési engedéllyel bírt a műemlék zsinagóga

Stadionnyi pénz hozna megoldást

Felsődobsza A Klik újra próbálkozik, rendőri kísérettel érkeztek a tankönyvek

Iványi Gábor egyháza
nem adja az iskolát

Az óvodásokkal együtt 270 gyerek jár az intézménybe, legtöbben csak itt jutnak meleg ételhez FOTÓ: TEKNŐS MIKLÓS

Csak néha nyitja meg a kapuit 
egy-egy koncert, kiállítás erejéig 
FOTÓ: DOMANICZKY TIVADAR


